
	

	

 
 

 معرفی دوره آموزشی
 

 کاربردی، عملی :وع آموزشن مدیریت فرایندهای کسب و کار نام دوره:

 روز) ۲ساعت (در  ۱۶ طول دوره: بابک هزاوهدکتر  مدرس:

 اهداف دوره:

 براساس »ایشتهر میان« صورت به فرایندها مدیریت کاربردی و عملی آموزش دوره، این هدف

BPMN مهارت، شما تمرینات عملی طول دورهبا توجه به  بعد از شرکت در این دوره. باشدمی 

ار ساختبین ارتباط نحوه ایجاد  را پیدا کرده و روی فرایندهای سازمانی راحی، تحلیل و بهبودط

همچنین ابزارهای و  سازی فرایندها در سازمانپیادههای و تکنیکسازمانی با فرایندها، نحوه 

 .شویدمسلط می با مدیریت فرایندها مرتبط

 )TMForumرسمی  (براساس سیالبس دوره: محتوای

 اصطالحات اصلی در مدیریت فرایندهاآشنایی با و  معرفی •

 BPMNسازی فرایند به کمک ابزار مدل •

 )KPIهای کلیدی عملکرد (و شاخص فرایندها های کمی و کیفیتحلیل •

 بازطراحی فرایندها •

 اتوماسیون و هوشمندی فرایندها •

 ) در طراحی استاندارد فرایندهاeTOMمرجع (به طور ویژه  هایFrameworkاستفاده از  •

 سازی فرایندها در سازمانجاری •

 نیاز:پیش

 .نیاز ضروری برای این دوره وجود نداردپیش

 :در دوره ابزارهای آموزشی مورداستفاده

کتاب کار (جزوه) ، eTOMو  BPMNشده ، پوسترهای چاپ)پاورپوینت فایل ارائه (وایت برد، 

برای آموزش و تمرین  SaaS اپلیکیشنچند های طول دوره، Case Studyتمرینات و شامل 

 .هامدیریت فرایندی طراحی و عمل

 منابع مورداستفاده در دوره:

ایرانی بهره  بزرگ هایهای واقعی سازمانها و تمرینات این دوره از مثالتدوین کارگاهجهت 

شود. در این حوزه استفاده می SaaSاز ابزارهای  جهت طراحی فرایندهاگرفته شده است. 

 :این دوره از منبع زیر کمک گرفته شده است و کتاب کار تدوین مواد آموزشیبرای همچنین 
Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2013). Fundamentals of 
business process management (Vol. 1, p. 2). Heidelberg: Springer. 
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های مختلف و موسسات آموزشی برگزار گردیده است. این دوره آموزشی پیش از این بارها در سازمان

 زیر در ارتباط باشید. از طریقتوانید برای دریافت اطالعات بیشتر می

 ۰۹۱۲۷۱۶۷۰۹۴/  ۴۴۲۹۲۵۰۴تلفن: 
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